ማፕ- ኤፍ (map-F)

ክፍሊሓበሬታን ምክትታልን ንግዚያዊ ናይ ዑቕባ ተቀባልነት ዘለዎም ሰባት

ብምክኒያት ኩናትን ድክነትን ወይ ውን ኣብ ሃገሮም ካብ ዝርከብ መንግስቲ ግፍዒ ዝወረዶም ሰባት ናብ ስዊዘርላንድ ብምምጻ ዑቕባ ይሓቱ።
ብዙሓት ካባኦም ከኣ ብተደጋጋሚ ግዚያዊ ናይ ዑቕባ ተቕባልነት ዝኾነ ናይ ወጻእተኛታት ፍቕድ መንበሪ ወረቕት ፍ-ስታቱስ (F-Status)
ይወሃቦም። ብሰንኪ ኣብ ኣውራጃ ዙሪኽ (Kanton Zürich) ዝተገብረ ናይ ሓዲሽ ሕጊ ምቅያር ኩሎም ናይ ግዚኣዊ መንበሪ ፍቕድ ፍ (FStatus) ዘለዎም ሰባት እቲ ብመንግስቲ ዝግበረሎም ወርሃዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ (Sozialhilfe) ዘይኮነ ናይ ዕለታዊ ክንክን ኢመርጀንሲ
(Asylfürsorge) ከምዝወሃቦም ተጌሩ ኣሎ። እዚ ከኣ ምቕራጽ ናይቲ ክሳብ ሕጂ ዝግበረሎም ዚጸንሕ ብመንግስቲ ዝግበረሎም ወርሃዊ ናይ
ገንዘብ ሓገዝ ኮይኑ፣ ብሰለስተ ዕጽፊ ውይ እውን ካባኡ ዝበዝሕ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዝወሃቦም ዝጸንሐ ዝውሕድ ኢዩ። እዚ ምቕራጽ ናይ ሰደተኛታት
ዝወሃብ ወርሃዊ ገንዘብ ማለት ከኣ ፣ ኩነታት ሂወት ናይዞም ግዳይ ኮይኖም ዘለዉ ስደተተኛታት ምብልሻው ማለት ኢዩ። ናይ ምውህሃድ ዕድላት
(Integrationsmöglichkeiten) ምስ እዚ ዝነብሩሉ ዘለዉ ሃገር፣ ንኣብነት ቓንቓ ናይ ምምሃር ዕድላት ኣብ ዝነብሩሉን ምምሕዳራት
(Gemeinden) ተሪፉ፣ እቲ ናይ ምንባር ቀንዲ ረቓሒ ዝኮነ ናይ ስደተኛታት መሰረታዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝቑረጽ ተጌሩ፣ ንቡዙሓት እውን
ካብቲ ክሳብ ሕጂ ክነብሩሉ ዝጸንሑ መንበሪ ገዛውቲ ኣውጺኣኦም ናብ ናይ ሓባር ብጥርኑፍ ዝነብሩሉ መንበሪ ገዛውቲ ከም ዝክቅይሩ ተጌሩ ኣሎ።
እዚ ማለት ከኣ ውሕስነት ዘይብሉ ሂወት ኢዩ። ተወሳኪ ሓዲሽ ነገር እዞም ግዳያት ናይዚ ምቅያር ሕጊ ፣ ናይ ኢንተግረሽን (Integration)
ዕድላት ክረክቡን ከይረክቡን ወይ እውን ዝነብርሉ ዘለዉ ገዛ ክሕደጉን ከይ ሕደጉን ከኣ እተን ዝነብሩለን ምምሕዳራት ዕድታት (Gemeinden)
ባዕለን ክውስና ይክእላ። በዚ ምክኒያት እዚ ኢና አዛ ማሕበርና ማፕ-ኤፍ (Map-F) መስሪትናያ።
ዘለዉና ቀረባት፣
• ብዛዕባ እዚ ተቕዪሩ ዘሎ ሓዲሽ ሕጊ ኣብ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ዓድታት (Gemeinden) ብከመይ ኣብ ግብሪ ከምዘውዕለኣኦ ሰነዳት
ምእካብን፣ ናይ ምውህሃድ ዕድላት (Integration) ንስደተኛታት ዘለዎን ዘይብሉን ምምሕዳራት ዓድታት (Gemeinden) መጽናዕቲ
ምግባርን።
• ሓደ ኽፍሊ ሓበሬታ ንግዳያት ዝኾኡ ውልቀ ሰባትን ሰብሞያን መንግስታዊ ትካላትን ንኩሉ ሰብ ብሓባር ኣገልግሎት ዝህብ።
• ንመላእ ሕብረተሰብን ፖለቲካዊ ጽፍሕታትን ኣብ ኣተገባብራ እዚ ሓዲሽ ተቕዪሩ ዘሎ ሕጊ ጽልዋ ክህለዎምን፣ ኣብ ጸገማትን ድሌታትን ናይ
ግዳያት ፍታሕ ኣብ ምርካብ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምንቕቃሕ።
ማፕ-ፍ (map-F) ሓገዝ ናይ ኩሉ ሰብ የድሊይ ኢዩ
ንስራሕና ዝሕግዙና ካባኩም ዘድሊዩና፣
• ግዳያት ብዛዕባ ካብ ዛልየኣኦም ዘለዋ ምምሕዳራት (Gemeinden) ዝግበረሎም ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ክህቡና ።
• ገበርቲ ሰናይ ምስ ግዳያት ብሓባር ዝሰርሑ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ዝነጥፉን ምስ ዝምልከቶም ምምሕዳራት ዓድታት (Gemeinden) ርክባት
ዝገብሩን።
ሓበሬታ ንምርካብ በዚ ኣብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ተወከሰን፣
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